Våra symboler – Vi hjälper dig att välja bästa produkter
Vi vet hur frustrerande det kan vara att göra rätt val när utbudet är enormt. Därför har vi försökt underlätta genom att införa särskilda symboler för att öka tydligheten.
Utöver detta informerar vi naturligtvis också om internationella branschstandarder, lokala standarder, certifieringar och annan viktig information om produkterna och leverantörerna.

Staples symboler
Den här produkten är en nyhet i sortimentet.
Information - I våra informationsrutor hittar du utförligare information
kring produktanvändning, tips eller skötselråd.

Symboler för miljöcertifiering, energiförbrukning etc.
Svanen. Denna produkt är miljömärkt och uppfyller kriterierna för
miljömärket Svanen. Kontakta oss för information om licensnummer.

Europalövet. EU:s symbol för ekologiskt jordbruk. (Europalövet ersätter
tidigare symbol ekologiskt jordbruk.)

EU-blomman. Gemensam miljömärkning inom EU och EEA.området.
Jämställs med Svanen.

Rainforest Alliance. Arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och
för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare.
Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer.

Bra Miljöval. Denna produkt är miljömärkt och uppfyller kriterierna enligt
Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

Fairtrade. Rättvisemärkt. En etisk och social märkning med fokus på
mänskliga rättigheter.

Forest Stewardship Council. Internationelll märkning av skogsråvara
med kriterier som kräver social, ekologisk och ekonomisk hänsyn av
skogsbruket.

NF. Är en miljöcertifiering som utfärdas av AFNOR Certification. Märket visar
att produkten är en kvalitetsprodukt som samtidigt innebär en minskad
miljöpåverkan och uppfyller vissa ekologiska kriterier.

Bra ergonomi - Ergonomiska produkter gör det bekvämare för dig och
hjälper dig att hålla dig frisk.
Nettopris - På dessa varor utgår ingen rabatt.
Beställningsvara - Denna produkt är en beställningsvara och har därför
en något längre leveranstid. Leveranstid kan variera mellan 2-14 dagar,
frakt tillkommer.
Den här produkten är en del av vårt Easy on the planet -koncept och
uppfyller våra uppsatta kriterier.
Den här produkten är en del av vårt Easy on the planet -koncept och
uppfyller våra uppsatta kriterier.
Denna produkt bidrar till en tystare arbetsmiljö.

Inte lämplig för barn under 3 år på grund av smådelar. Kvävningsrisk.
Produkten uppfyller gällande EU-lagstiftning och produktstandard såsom
Leksaksdirektivets krav på säkerhet och kemikalieinnehåll.

Pan European Forest Certifikation. Ett europeiskt system för
certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Kriterier för att utveckla god
balans mellan skogsproduktion, miljön och sociala intressen.

TCO 03 m.fl. Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska
Naturskyddsföreningen och Nutek för miljömärkning av bla bildskärmar,
datautrustning, kontorsmaskiner och kontorsmöbler.
Cradle2Cradle. Kemtekniska produkter baserade på ingredienser från
växtriket, dokumenterat biologiskt nedbrytbara, samt extra skonsamma
mot människa och natur.

Symboler för skolsortimentet
Blå Ängeln. Tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen.

UTZ certified. En märkning för hållbart jordbruk för kaffe, kakao och te. UTZ
lär bönderna hållbarare arbetsmetoder för miljön och människor.

Austrian Ecolabel. Österrikisk miljömärkning som tar hänsyn till produktens
hela livscykel från råvara till avfall.

ECO CERT. Miljömärkning med ursprung i Frankrike som fokuserar på hållbar
produktion. Märker främst livsmedel, kosmetika, parfymer och textilier.

Astma och allergiförbundet. Symbolen är en hälsomärkning. Produkter
rekommenderas av astma- och allergiförbundet. Säger inget om produktens
miljöpåverkan.

Leksak eller läromedel med särskild pedagogisk utformning.

Produkten uppfyller Upphandlingsmyndighetens kravpaket för
Operation Giftfri Förskola.
Möbler/Inredning – beställningsvara med max fem dagars
leveranstid.

Energy Star. Amerikansk energimärkning faställd av amerikanska
naturvårdsverket EPA.

Krav-märkt. Produkter odlade på ett ekologiskt sätt enligt fastställda
kriterier.

Returpilarna visar att produkten går att återvinna eller är tillverkad av
återvunnet material.

Livsmedelsgodkända. Produkter som är godkända för kontakt med
livsmedel.

